
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК 

для студентів спеціальності «Облік та оподаткування»  

екзамен 

 

1. Управлінський облік – це: 

2. Основною метою управлінського обліку є: 

3. Управлінський облік є складовою: 

4. До об’єктів управлінського обліку не належить: 

5. Порядок ведення управлінського обліку: 

6. Користувачами даних управлінського обліку є: 

7. В управлінському обліку не здійснюються такі облікові процедури: 

8. Виберіть функцію, яка не належить до функції управлінського обліку: 

9. Управлінський аспект формування витрат пов’язаний із забезпеченням: 

10. Фінансовий та управлінський облік: 

11. Управлінський облік орієнтований на аналіз: 

12. Періодичність складання звітності в управлінському обліку: 

13. Управлінський облік – це: 

14. До вимірників, які характерні для ведення управлінського обліку, належать: 

15. Інформація управлінського обліку є: 

16. Основним призначенням управлінського обліку є: 

17. Управлінський облік є складовою: 

18. Інформаційна функція управлінського обліку полягає у: 

19. Комунікаційна функція управлінського обліку полягає у: 

20. Під витратами розуміють: 

21. До прямих витрат належать витрати, які: 

22. Прямі матеріальні витрати і прямі витрати на оплату праці включаються до складу: 

23. Постійними є витрати, які: 

24. Змінними є витрати, які змінюються при зміні: 

25. До виробничої собівартості готової продукції не включаються: 

26. Залежно від включення витрат безпосередньо до конкретного виду продукції вони 

поділяються на: 

27. Загальновиробничі витрати поділяють на: 

28. Матеріальні витрати: 

29. До складу елемента «Вiдрахування на соцiальнi заходи» не включається: 

30. До складу елемента «Матерiальнi витрати» не включається: 

31. Витрати, зумовлені виробництвом готової продукції відображаються на рахунку: 

32. Для цілей управлінського обліку витрати класифікують за: 

33. До витрат, зумовлених контролем і регулюванням, включаються такі витрати: 

34. Невичерпані (неспожиті) витрати – це: 

35. Релевантні витрати – це: 

36. Маржинальні витрати – це: 

37. Вичерпні витрати – це: 

38. Релевантний діапазон – це інтервал обсягу діяльності, в межах якого: 

39. Витрати на продукцію – це: 

40. До витрат періоду належать: 

41. Витрати періоду – це: 

42. При зростанні обсягів виробництва постійні витрати з розрахунку на одиницю 

продукції: 

43. При зростанні обсягів виробництва загальна сума постійних витрат: 

44. При скороченні обсягу виробництва загальні змінні витрати: 

45. При скороченні обсягів виробництва змінні витрати з розрахунку на одиницю 

продукції: 



46. Формула загальної суми витрат має наступний вигляд: 

47. Сума постійних витрат підприємства визначається за наступною формулою: 

48. Сума загальних змінних витрат підприємства визначається за наступною формулою: 

49. Калькуляція – це:  

50. Одиниця вимірювання окремих видів продукції, собівартість яких визначається, – це:  

51. Вироби, їх окремі частини (конструктивні елементи, вузли, деталі), групи виробів, 

виконані роботи, сукупність однорідних робіт, виробництва, процеси, фази й стадії 

технологічних процесів (переділи), окремі операції, - це:  

52. Об'єкт обліку виробничих витрат – це:  

53. Калькуляція, яку складають після закінчення звітного періоду – це: 

54. Основним об’єктом калькулювання на виробничому підприємстві є: 

55. Собівартість, що включає тільки прямі витрати на виробництво – це: 

56. Повна собівартість продукції визначається як: 

57. Виробнича собівартість визначається як: 

58. Технологічна собівартість визначається як: 

59. За повнотою витрат, які враховуються виділяють такі методи калькулювання 

собівартості продукції: 

60. Залежно від оперативності формування собівартості продукції та ступенем 

нормативності витрат, розрізняють такі методи калькулювання собівартості 

продукції: 

61. Вибір методу обліку витрат та калькулювання собівартості продукції: 

62. В залежності від технологічного процесу виділяють такі методи обліку витрат і 

калькулювання собівартості продукції: 

63. Калькулювання повних витрат – це: 

64. Калькулювання за замовленнями – це: 

65. Об’єктом обліку витрат, при застосуванні позамовного методу обліку витрат і 

калькулювання собівартості продукції, є: 

66. Система калькулювання, що традиційно застосовується в індивідуальних та 

дрібносерійних виробництвах – це: 

67. Метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, що застосовується у 

виробництвах, де технологічний процес не поділяється на стадії – це: 

68. Об’єктом обліку витрат при застосуванні попередільного методу обліку витрат і 

калькулювання собівартості продукції є: 

69. Основними рисами напівфабрикатного варіанта попередільного методу є: 

70. Основними рисами безнапівфабрикатного варіанта попередільного методу є: 

71. Метод калькуляції собівартості, при якому змінні виробничі витрати трактуються як 

витрати на продукт, а постійні виробничі витрати відносять до витрат за період, це: 

72. Система калькулювання змінних витрат, у зарубіжній практиці, називається: 

73. Основна особливість методу директ-костинг полягає у: 

74. До собівартості реалізованої продукції, при застосуванні системи директ-костинг, 

включаються: 

75. Калькуляційні системи, за ступенем поглинання постійних витрат, поділяють на такі 

групи: 

76. Для визначення кількості продукції, яку необхідно реалізувати для одержання 

бажаного прибутку, необхідно здійснити аналіз: 

77. Точка рівноваги досягається, якщо маржинальний дохід дорівнює: 

78. Точка беззбитковості – це: 

79. Точку беззбитковості не можна виразити в таких вимірниках: 

80. У точці беззбитковості прибуток дорівнює: 

81. У точці беззбитковості маржинальний дохід дорівнює: 

82. Якщо одночасно збільшуються постійні та змінні витрати на одиницю, тоді точка 

беззбитковості: 



83. Точка беззбитковості підприємства зростатиме в результаті: 

84. Коефіцієнт маржинального доходу – це: 

85. Підприємство досягає критичної точки, коли: 

86. Маржинальний запас міцності – це:  

87. Запас міцності розраховується як різниця між: 

88. Поняття «поріг рентабельності» відображає: 

89. Операційний важіль – це:  

90. Визначити, який підхід до побудови Плану рахунків фінансового та управлінського 

обліку покладено в основу національного Плану рахунків: 

91. За підходом до побудови Плану рахунків фінансового та управлінського обліку 

розрізняють такі дві системи: 

92. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати виникають за умови: 

93. Списання постійних нерозподілених загальновиробничих витрат відображається 

наступним записом: 

94. Списання постійних розподілених загальновиробничих витрат відображається 

наступним записом: 

95. Під нормативними витратами розуміють: 

96. Основною метою обліку нормативних витрат є: 

97. Сприятливим відхиленням вважають: 

98. Управління за відхиленнями ґрунтується на: 

99. Несприятливим відхиленням вважають: 

100. Визначені наперед витрати прямих матеріалів, прямої праці та загальновиробничих 

витрат на одиницю продукції відомі як: 

101. Бюджет – це: 

102. Бюджетування – це: 

103. Організація процесу бюджетування за підходом «згори-вниз» означає, що: 

104. Організація процесу бюджетування за підходом «знизу – вгору» означає, що: 

105. Проміжок часу, для якого підготовлено і використовується бюджет називається: 

106. Операційні бюджети – це: 

107. Відправною точкою бюджетування є розробка: 

108. На основі бюджету продажу формується: 

109. Для планування прямих витрат праці, прямих матеріальних витрат та виробничих 

накладних витрат використовується: 

110. Бюджет витрат на збут, зазвичай, не включає витрати: 

111. Непрямі витрати матеріалів є складовою бюджету: 

112. До операційних бюджетів не належить: 

113. Для складання бюджету собівартості виготовленої продукції не використовується 

такий бюджет: 

114. Для планування прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці та 

виробничих накладних витрат використовується такий бюджет: 

115. Для контролю за виконанням бюджетів складають такий документ: 

 


